
 1

O VALOR E O SIGNIFICADO DO JURAMENTO DA FAMÍLIA 
 

Mensagem da Paz nº 14 
 
Amadas famílias abençoadas! 
Hoje, nesta significativa ocasião, eu gostaria de explicar sobre o valor e o significado 
providencial do Juramento da Família. Ele serve como a mais preciosa e abençoada diretriz do 
Céu dada para as nossas vidas. 
 
O fato que agora temos o Juramento da Família é verdadeiramente a maior de todas as bênçãos. 
Ele veio a partir do Céu como um presente para toda a humanidade no dia 1º de maio de 1994, o 
dia quando a Federação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial (FFUPM) foi inaugurada. 
O Juramento da Família foi dado quando a Era do Completo Testamento, que traz o 
cumprimento das Eras do Velho e do Novo Testamento, foi proclamada. É para servir como um 
marco e um princípio guia, atravessando a escuridão da era antes da vinda do céu, e abrindo um 
novo céu e terra na era após a vinda do céu. É também o projeto para a construção do Reino de 
Deus de paz e unidade no céu e na terra, na era da criação de um novo céu e terra. 
 
O Pai e a Mãe Moon, os Verdadeiros Pais da humanidade emergiram vitoriosos das batalhas nas 
quais eles lutaram por todo seu longo curso de indenização que durou quarenta anos, após o Pai 
Moon fundar a Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial (AES-
UCM) em 1954. Nesse fundamento, não precisamos mais recitar o Meu Juramento como 
indivíduos. Devemos recitar e praticar o Juramento da Família juntos, como famílias verdadeiras, 
as unidades básicas da entrada triunfal no Reino do Céu. 
 
Este Juramento da Família está preenchido com a dor e sofrimento de Deus e dos Verdadeiros 
Pais, e não deve ser recitado sem lágrimas. É algo que as pessoas devem recitar sempre, mesmo 
após descartarem a máscara da religião no mundo decaído e atingirem liberação. Este é o motivo 
pelo qual a família é a unidade básica do Reino do Céu. 
 
O Juramento da Família é o padrão absoluto e Constituição para o estabelecimento do 

Reino do Cheon Il Guk de Deus. 

 
Senhoras e senhores: vocês já escutaram a expressão “Juramento da Família” em algum lugar no 
mundo? Ela apareceu pela primeira vez na história humana. No começo, Deus perdeu a família 
verdadeira através da Queda do primeiro homem e da primeira mulher. Ele os criou para serem 
Seus filhos e os primeiros antepassados da humanidade.  
 
Consequentemente, como Deus tem o mandato providencial para cumprir Seu ideal para a 
criação em um padrão absoluto, Ele instituiu e proclamou o Juramento da Família. É uma bênção 
de Deus para os seres humanos, que eles estabelecessem o protótipo de todas as famílias 
verdadeiras – de famílias ideais na Terra – e retornassem alegria eterna a Deus. É uma 
ferramenta essencial para construção do Reino do Céu na Terra e no Céu na qual suas famílias 
podem viver enquanto servem e atendem a Deus diretamente. 
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A pré-condição para recitar adequadamente o Juramento da Família é primeiramente, e antes de 
tudo, atingir um estado de completa unidade de mente e corpo, que é o estado de “um único 
coração, um único corpo, uma única perspectiva e uma única harmonia.” Isto significa que 
devemos alcançar o padrão de aperfeiçoar nosso caráter através de fé absoluta, amor absoluto e 
obediência absoluta. Nosso corpo deve obedecer completamente às ordens de nossa consciência, 
que foi dada a nós como nosso primeiro pai, mestre e soberano. 
 
Além disso, todos os membros de nossa família devem aperfeiçoar a estrutura básica da unidade 
de mente e corpo, a unidade de pais, unidade de esposo e esposa, a unidade de pais e filhos, e a 
unidade entre irmãos, centrados na vontade do Céu. Em outras palavras, todos devemos 
aperfeiçoar uma esfera de unidade em amor verdadeiro. Somente então podemos recitar o 
Juramento da Família.  
 
Esse é o motivo pelo qual o Juramento da Família serve como o padrão absoluto e a Constituição 
na criação do reino de paz e unidade no Céu e Terra, além da Era do Completo Testamento. 
 
De agora em diante, as pessoas terão sucesso na vida não como indivíduos, mas como famílias. 
Isto significa que somente verdadeiras famílias “modelo” que conquistam o reconhecimento e o 
respeito de todas as pessoas, podem se colocar na posição que podem conduzir o mundo. A 
perfeição da família é a maior e mais elevada bênção do Céu, mas também é uma 
responsabilidade terrível. Ela é o alicerce principal na construção do Cheon Il Guk. Criar 
famílias verdadeiras é o atalho para adquirir a cidadania no Reino de Deus. 
 
Amadas famílias abençoadas, o Juramento da Família é a maior de todas as orações. É o registro 
da vitória completa dos Verdadeiros Pais. É o código da lei que revela os ensinamentos da Era do 
Completo Testamento, a era da “justificação através do atendimento.” 
 
No âmago do Juramento da Família está a família verdadeira dentro da estrutura do amor 
verdadeiro. O Juramento da Família serve como uma ponte, conectando nossas vidas a Deus. O 
Juramento da Família é como uma explosão de amor verdadeiro que cativa completamente a 
Deus. O Juramento da Família é a energia e sabedoria que traz o amor verdadeiro ao centro das 
conexões entre o vertical e o horizontal, norte e sul, frente e atrás, iniciando um movimento 
esférico eterno. O Juramento da Família é a chave para os portões do Reino do Céu. Os portões 
para o Reino não podem ser abertos por uma chave feita de ouro ou prata; eles podem ser abertos 
somente pela chave de uma família verdadeira aperfeiçoada através do amor verdadeiro. Esse é o 
motivo pelo qual todos os oito itens do Juramento da Família têm com primeira frase: “Nossa 
família... centrada no amor verdadeiro.” 
 
Senhoras e senhores, a era da justificação pelo atendimento significa o tempo de atender a Deus 
em nossas vidas. Não era esse o primeiro dos dez mandamentos, revelados na Bíblia, sobre amar 
a Deus? Na era Após a Vinda do Céu, Deus está Se revelando diante de todas as pessoas como os 
Verdadeiros Pais. Esse é o motivo pelo qual o movimento que atende os Verdadeiros Pais 
representa a autoridade e o poder do Céu, e é incomparável a qualquer força desse mundo 
decaído. O que pode impedir vocês de viverem uma vida de atendimento que os capacita a 
observar o Deus vivo com seus próprios olhos e experimentá-Lo com todos os seus sentidos? 
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Pela primeira vez desde a Queda de nossos antepassados originais, a história é governada pelos 
Verdadeiros Pais. A fonte original emergiu, que nos permite retornar a um novo mundo através 
do relacionamento interno com os Verdadeiros Pais. Esse relacionamento pode trazer Satanás à 
submissão. É o centro através do qual Deus será liberado. Todos vocês devem oferecer gratidão 
pela incrível graça de serem capazes de viver juntos dos Verdadeiros Pais e por receber suas 
instruções diretamente. 
 
Quando você é completamente uma unidade com os Verdadeiros Pais, sua nação, seu povo, sua 
tribo e sua família podem prosperar. Os Verdadeiros Pais são a encarnação e a encapsulação de 
toda a glória no Céu e na Terra. Uma vez que compreende claramente o valor deles, você 
trocaria os Verdadeiros Pais por todo o dinheiro do mundo? O valor deles é tal, que não podem 
ser substituídos nem pelo preço de suas vidas. 
 
Explicação de Cada Item do Juramento da Família 

 

1. Buscar nossa terra natal original e edificar o Reino de Deus na Terra e no Céu 
 
O primeiro item do Juramento da Família é “Nossa família, como soberana do Cheon Il Guk, 
centrada no Amor Verdadeiro, jura estabelecer o Reino de Deus na Terra e no Céu, o ideal 
original da criação, pela restauração da Terra Natal Original.” Vocês devem saber que ser capaz 
de recitar o Juramento da Família é uma das melhores notícias em toda a história. 
 
O “ideal de criação” se refere ao mundo ideal com Deus no centro. É o ideal de criação edificar o 
Reino de Deus na Terra e no Céu. Entretanto, sendo que o ideal não pôde ser alcançado devido a 
Queda, devemos atingi-lo através da restauração. Isto significa que devemos edificar o Reino de 
Deus na Terra e no Céu, o ideal original de criação, buscando nossa terra natal original. 
 
Por causa da perda da família devido à Queda, devemos agora construir a família de Deus. Esta 
não é uma tarefa individual. Ao invés, é a tarefa de nossas famílias, as soberanas do Cheon Il 
Guk. Centradas no amor verdadeiro, nossas famílias devem “buscar nossa terra natal original e 
edificar o Reino de Deus na Terra e no Céu, o ideal original da criação.” 
 
A “terra natal original” mencionada aqui, é a terra natal original centrada nas famílias. 
 
Esse é o motivo pelo qual todos vocês devem voltar para suas próprias cidades natais e 
estabelecer o Reino de Deus na Terra e no Céu. Uma vez que restaure sua cidade natal, sua nação 
e o mundo serão unificados naturalmente. Então, não haverá nada mais sobre o que se preocupar. 
 
As pessoas que viveram na terra em uma família unificada centrada no amor verdadeiro de Deus, 
onde o Reino de Deus na Terra e o Reino de Deus no Céu são uma unidade, esta família se 
tornará uma família do reino celeste. Não vivemos mais na era da salvação individual. 
 
As religiões, e o Cristianismo em particular, falam sobre a salvação do indivíduo, mas isso não 
será suficiente. A vontade de Deus é para a salvação da família. A restauração deve ocorrer na 
família, porque a Queda destruiu o ideal para a família. Esse tempo chegou. Em toda a história, 
isto nunca aconteceu na terra. Finalmente, a família entrou na Era do Estabelecimento. 
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É através das famílias que devemos construir o Reino de Deus na Terra e no Céu, o ideal original 
de criação de Deus. Porque perdemos a família, nossas famílias devem restaurar esse reino. A 
terra natal original está centrada nas famílias, não em uma nação. Esse é o motivo pelo qual 
estou dizendo que vocês devem retornar para suas cidades natais. Se ainda têm uma família lá, 
vocês devem voltar para suas cidades natais e construir o Reino de Deus na Terra e no Céu. Uma 
vez que restauramos nossas cidades natais, nossas nações e o mundo se harmonizarão 
naturalmente. O Reino Celeste na Terra e no Céu será automaticamente estabelecido. Isto tem de 
ser desenvolvido centrando em famílias verdadeiras. 
 
“Nossa família jura... construir o Reino de Deus na Terra e no Céu, o ideal original da criação.” 
Aqui dizemos “construir.” Por que usamos esta palavra? É porque devemos criar o Reino de 
Deus. Isso não se realizará por si só. Nós mesmos devemos construí-lo. Esse mundo atual já é o 
inferno na Terra, e está conectado ao inferno no mundo espiritual. Devemos recriar esse mundo e 
virá-lo em 180 graus. 
 
Novamente, é a missão de todas as famílias que receberam a Bênção do Matrimônio dos 
Verdadeiros Pais, buscar a terra natal original e construir o Reino de Deus na Terra e no Céu, o 
ideal original de criação. Não apenas como indivíduos, mas como famílias, que vocês devem 
concluir a construção do Reino de Deus. Esse é seu primeiro juramento como famílias 
abençoadas. 
 
2. Aperfeiçoar o caminho dos filhos e filhas de piedade filial na família, patriotas na nação, 

santos no mundo e da família dos filhos e filhas divinos no cosmos. 

 
O segundo item do Juramento da Família é “Nossa família, como soberana do Cheon Il Guk, 
centrada no Amor Verdadeiro, jura realizar perfeitamente o caminho dos filhos de piedade filial 
na família, dos patriotas na nação, dos santos no mundo e da família dos filhos e filhas divinos 
no cosmo, dedicando-nos a Deus e aos Verdadeiros Pais e tornando-nos uma família central que 
representa o cosmos.” 
 
“Nossa família... centrada no amor verdadeiro.” O Amor Verdadeiro se refere ao amor que 
aparece onde há unidade entre mente e corpo, entre esposo e esposa, e entre pais e filhos. Se 
você falhar em praticar esse padrão de amor verdadeiro, então certamente terá problemas quando 
for para o mundo espiritual. 
  
Esse é a forma como o Juramento da Família pode ser assustador. Você deve sempre viver 
através dele. Se em sua família, o pai fosse violar mesmo que um único item do Juramento da 
Família, a mãe e os filhos seriam todos responsáveis conjuntamente. A família inteira teria que 
assumir responsabilidade por isto. O significado da Queda de Eva foi que isto trouxe a Queda de 
toda a família de Adão. 
 
Esse item do Juramento da Família também afirma “... dedicando-nos a Deus e aos Verdadeiros 
Pais...” Nós, seres humanos, fomos originalmente criados para atender e honrar Deus e os 
Verdadeiros Pais, mas fomos desviados do caminho devido à Queda. Como resultado da Queda, 
perdemos o valor de nossa existência, a menos que atendamos a Deus e aos Verdadeiros Pais. 
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Deus é os verdadeiros pais verticais e os Verdadeiros Pais são os verdadeiros pais horizontais. 
Deveríamos ter nascido da união desses dois tipos de pais. Deus é os pais verticais, e Adão e Eva 
aperfeiçoados são os pais horizontais. Na base destes dois tipos de pais se tornando uma unidade, 
também podemos atingir a unidade, e estar conectados a Deus e ao Céu. Por esta razão, nada 
pode ser cumprido a menos que atendamos Deus e os Verdadeiros Pais. 
 
Então que tipo de família é uma família que representa e se torna central para céu e terra? É a 
família ideal que Deus previu antes da Queda de Adão e Eva. A família representante e central 
no céu e terra se refere à família que representa o céu, e faz crescer este relacionamento com 
Deus em círculos que se expandem através dos oito estágios, em ambas as realidades, vertical e 
horizontal na terra. O que estou dizendo é que a família vem para a posição onde Deus representa 
o céu, e os Verdadeiros Pais na terra estão unidos perpendicularmente. 
 
No centro dessa família, você deve se tornar um filho ou filha de piedade filial; nessa nação você 
deve se tornar um patriota; nesse mundo você deve se tornar um santo; e neste céu e terra, você 
deve se tornar um filho divino ou filha divina. “Juramos realizar perfeitamente o caminho dos 
filhos de piedade filial na família... dos filhos e filhas divinos. Quando esses filhos e filhas 
divinos, que são membros da mesma família, se juntam, uma família de filhos e filhas divinos é 
formada. Isso é o que estamos jurando. 
 
Estamos jurando representar e nos tornar centrais perante céu e terra atendendo Deus e os 
Verdadeiros Pais. Para isso, nossa família deve se determinar a cumprir o caminho dos filhos de 
piedade filial na família, dos patriotas e mulheres virtuosas na nação, dos santos no mundo e dos 
filhos e filhas divinos no céu e terra – tudo que o Céu deseja. Estamos dizendo que, como pais, 
educaremos nossos filhos, educaremos cidadãos na nação, e educaremos santos no mundo, e os 
tornaremos qualificados para se tornarem membros da família no Reino Celeste, tanto no céu 
como na terra – isso é, membros das famílias de filhos e filhas divinos. 
 
Esse é o motivo pelo qual dizemos, “Nossa família, como soberana do Cheon Il Guk, centrada no 
Amor Verdadeiro, jura realizar perfeitamente o caminho dos filhos de piedade filial na família, 
dos patriotas na nação, dos santos no mundo e da família dos filhos e filhas divinos no cosmo, 
dedicando-nos a Deus e aos Verdadeiros Pais e tornando-nos uma família central que representa 
o cosmos.” 
 
3. Aperfeiçoar as Quatro Grandes Realidades do Coração, as Três Grandes Realezas e o 

Reino da Família Real 
 
O terceiro item do Juramento da Família é, “Nossa família, como soberana do Cheon Il Guk 
centrada no Amor Verdadeiro, jura realizar perfeitamente as Quatro Grandes Realidades do 
Coração, as Três Grandes Realezas e o Reino da Família Real.” 
 
As Quatro Grandes Realidades do Coração e as Três Grandes Realezas teriam sido realizadas se 
Adão e Eva não tivessem caído. Se não fosse a Queda, eles teriam realizado isso, e se tornado a 
família real de Deus. Esse item do Juramento da Família se refere a restaurar as pessoas decaídas 
e trazê-las para a família real. As famílias que receberam a Bênção do Matrimônio precisam 
cumprir esta missão. 
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O amor conjugal deve acontecer onde as Quatro Grandes Realidades do Coração e as Três 
Grandes Realezas são alcançadas. Para um homem e uma mulher receberem amor um do outro, 
eles precisam se colocar nessa posição. Caso contrário, eles não amarão um ao outro. Contudo, 
estas realidades e realezas não podem ser realizadas sem amor. Esse é o motivo pelo qual o 
homem absolutamente precisa da mulher, e vice-versa. 
 
As famílias abençoadas devem se esforçar todos os dias para atingir essa meta. Entretanto, isto 
não pode ser cumprido somente com uma fé teórica onde você pensa que deve ser capaz de 
cumprir sua meta simplesmente porque Deus o faz de certa maneira. Esta é uma questão prática, 
e está estabelecida exatamente diante de seus olhos. 
 
4. O ideal de Deus é a criação de uma família universal englobando céu e terra 
  
O quarto item do Juramento da Família é “Nossa família, como soberana do Cheon Il Guk, 
centrada no Amor Verdadeiro, jura realizar perfeitamente o mundo de liberdade, paz, unidade e 
felicidade, através da criação de uma grande família de Deus.” 
 
O ideal de Deus é que o mundo se torne uma única família, ou um lar, sob Deus. Se aqueles que 
realizaram as Quatro Grandes Realidades do Coração e as Três Grandes Realezas recitam o 
Juramento da Família, deve haver somente uma única família sob Deus ao invés de duas 
famílias, ou mais. Ao construir a família universal englobando céu e terra – o ideal de criação de 
Deus – devemos estabelecer essa única família sob Deus. 
 
Para dar um exemplo utilizando o ar, quando há a ausência de ar em um sistema de baixa 
pressão, o ar de um sistema de alta pressão entra e enche o sistema de baixa pressão. De forma 
semelhante, a água em um lugar mais elevado descerá automaticamente para encher um lugar 
mais baixo. Equilíbrio é o ideal. 
 
No mundo de hoje, há nações avançadas e nações subdesenvolvidas. Nas nações avançadas, o 
povo tem bastante, e acabam descartando as coisas excedentes, enquanto o povo das nações 
subdesenvolvido carece de muitas coisas, especialmente alimento. Alguns até morrem de fome. 
Vinte milhões de pessoas morrem de fome a cada ano. Vocês acham que essa é a vontade de 
Deus? O que as nações avançadas estão fazendo é oprimir o sistema natural do universo de 
interação. Se isto continuar, as nações avançadas serão incapazes de evitar a punição divina. O 
Céu não deixará que isso passe despercebido. Sinais do julgamento já estão aparecendo em 
vários lugares. Um desses sinais é o aumento das doenças sexualmente transmissíveis, e outro, é 
o abuso de drogas e álcool. Tanto o sexo livre como a homossexualidade são as loucuras do nível 
mais baixo da raça humana. Deus detesta a maioria desses comportamentos; Satanás, por outro 
lado, exalta a maioria desses comportamentos. 
 
Eu, o Rev. Moon, estou conduzindo um movimento para salvar as dezenas de milhares de 
pessoas que estão morrendo de fome e desnutrição a cada dia nas nações subdesenvolvidas, 
mesmo se isso significar ter que fazer pessoas passarem fome nos paraísos consumistas das 
nações avançadas tais como os Estados Unidos. A despeito da desordem na raça humana, o 
mundo natural está constantemente tentando manter o equilíbrio.  
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Quando juramos “edificar a família universal englobando céu e terra, a qual é o ideal de criação 
de Deus, e aperfeiçoar o mundo de liberdade, paz, unidade e felicidade” a palavra “liberdade” 
aqui não significa somente a liberdade de um indivíduo, mas a liberdade, paz, unidade e 
felicidade de todas as pessoas deste mundo como uma única família sob Deus. Isto se refere a um 
mundo cujas pessoas estão vivendo em felicidade. Esse é o motivo pelo qual devemos 
desenvolver movimentos em todas as vilas, municípios e cidades por todo o mundo. Em qualquer 
lugar que houver riqueza, precisamos estabelecer estruturas através das quais essa riqueza pode 
ser compartilhada. 
 
Senhoras e senhores, um mundo de uma única família universal, é um mundo preenchido com 
famílias que receberam a Bênção do Matrimônio. Quando vocês forem para o mundo espiritual, 
encontrarão pessoas de todas as partes do mundo vivendo juntas. Todas as cinco cores da raça 
humana estarão juntas lá. 
 
A questão é, quem entre essas pessoas está verdadeiramente preparada com uma família ideal 
que pode unir o passado, o presente e o futuro? Tal pessoa se tornará um líder central no mundo 
espiritual.  
 
Esse é o motivo pelo qual devemos treinar para isto enquanto estamos aqui na terra. Devemos 
receber esse treinamento na base da unidade de mente e corpo.  
 
Há muitas pessoas nesse mundo que traem suas consciências e agem de acordo com os desejos 
de seus corpos. Elas acumulam dinheiro, cometem fraudes, elaboram esquemas, difamam os 
outros. Contudo, o dinheiro acumulado desse jeito certamente se voltará contra elas na forma de 
uma vara de julgamento. 
 
É o mesmo no mundo espiritual. Não importa quão instruída uma pessoa possa ser, se ela utiliza 
o conhecimento que adquiriu para seu próprio benefício ao invés de fazê-lo para o bem maior, 
esse conhecimento se voltará e a golpeará. Essa pessoa será lançada no inferno. Devemos viver 
para o benefício do mundo centrando no ideal de uma única família global, o ideal de Deus. 
Contudo, se ignorarmos o mundo e vivermos apenas para nosso próprio benefício, o mundo nos 
julgará. 
 
Eu não pedi para vocês recitarem o Juramento da Família centrando na minha família. Vocês 
devem jurar centrando em suas próprias famílias. Todos são iguais. Eu, o Rev. Moon, jurei 
representar minha família, mas em benefício de todas as famílias. Esse é o motivo pelo qual 
dizemos: “Nossa família, como soberana do Cheon Il Guk, centrada no Amor Verdadeiro, jura 
realizar perfeitamente o mundo de liberdade, paz, unidade e felicidade, através da criação de 
Deus.” 
 
5. Estagnação conduz para a morte 
 
O quinto item do Juramento da Família é “Nossa família, como soberana do Cheon Il Guk, 
centrada no Amor Verdadeiro, jura lutar diariamente, por um maior desenvolvimento da unidade 
entre o mundo espiritual e o mundo físico como sujeito e objeto.” 
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Devemos primeiramente pensar sobre o mundo espiritual. Ele está na posição do parceiro sujeito 
e o mundo físico é o parceiro objeto. Vocês acham que há mais pessoas vivendo no mundo 
espiritual ou na terra? A população do mundo espiritual é, de longe, muito maior que a 
população da terra. 
 
O mundo espiritual é o parceiro sujeito, yang, e o físico é o parceiro objeto, yin. Da mesma 
maneira, a mente está na posição do parceiro sujeito e yang em relação ao corpo, o qual está na 
posição de parceiro objeto, yin. O corpo representa o mundo físico e a mente, o mundo espiritual. 
 
Se agirmos de tal forma que não reconhecemos a mente e o mundo da mente como o parceiro 
sujeito, estamos destinados a ir para o inferno. Se vivemos de tal maneira que nossos corpos 
conduzem nossas mentes, devemos então, viver para que nossa mente conduza nosso corpo e o 
subjugue. Eu estou dizendo que esse tempo chegou.  
 
Em nossa vida diária, devemos ter a consciência de que o mundo espiritual é o parceiro sujeito.  
 
A menos que alcancemos a perfeição na terra – o parceiro objeto – não seremos capazes de 
estabelecer a base para a perfeição quando passarmos para o mundo espiritual. Há uma relação 
direta entre os dois mundos. Somente quando o mundo espiritual está ligado a nós todos os dias, 
todos os anos, por toda nossa vida, ele se torna nossa segunda esfera de atividade e lugar de 
habitação, quando formos para lá. 
 
Em outras palavras, “a unificação do mundo espiritual e o mundo físico como sujeito e objeto” 
significa que os dois mundos devem se mover constantemente na direção da unidade. Esforçar-se 
todos os dias para avançar esta unificação significa desenvolvimento e progresso. Estamos 
destinados a fazer isso rapidamente. Não devemos parar. Se paramos, já estamos caindo na 
direção do inferno e da morte. 
 
Estagnação conduz ao inferno enquanto seguir em frente conduz ao desenvolvimento. Dormir 
longas horas e ser preguiçoso, glutão e auto-indulgente é inaceitável em relação à providência de 
Deus. Devemos nos manter ocupados. A vida é curta. Corram sem descanso, tal como eu. Corra 
mesmo sem dormir. Somente então vocês podem estar conectados ao mundo que esperam. Como 
vocês podem estar conectados a um mundo que nem pensa a respeito? É assim que a unidade é 
realizada. Devemos pensar em ambos, o mundo espiritual e o mundo físico como parceiros. 
 
6. Tornem-se uma família que move a fortuna celeste 

 
O sexto item do Juramento da Família é “Nossa família, como soberana do Cheon Il Guk, 
centrada no Amor Verdadeiro, jura tornar-se uma família ideal que multiplica as bênçãos de 
Deus para nosso próximo, sendo a família que representa Deus e os Verdadeiros Pais e que pode 
mobilizar a fortuna celeste.” 
 
“Nossa família jura... representar Deus e os Verdadeiros Pais...” Vocês são famílias que 
incorporam Deus e os Verdadeiros Pais. As famílias que incorporam Deus e os Verdadeiros Pais 
são as famílias que mobilizam a fortuna celeste.  
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Quando dizemos que juramos “nos tornar uma família que multiplica as bênçãos de Deus para 
nosso próximo... e que mobiliza a fortuna celeste,” não estamos dizendo que queremos ser 
abençoados por Deus e desfrutar uma vida boa apenas para nós mesmos. Estamos dizendo que 
todos definitivamente nos tornaremos parte da família real e que todos devemos ser cidadãos do 
Reino de Deus do Cheon Il Guk. 
 
Estamos fazendo um compromisso para nos tornar um canal da Bênção de Deus, compartilhando 
Sua Bênção igualmente com todas as pessoas do mundo. A família de Deus e dos Verdadeiros 
Pais é uma única família. Há apenas um tipo de Verdadeiros Pais. Entretanto, sendo que há 
muitas famílias abençoadas por todo mundo, Deus quer que todas elas se tornem canais que 
compartilham as bênçãos de Deus e dos Verdadeiros Pais com os outros. Vocês devem se 
esforçar para se tornar tal família. Isso significa que vocês estão tentando capacitar todos a 
receberem muitas bênçãos. 
 
7. Aperfeiçoar o mundo baseado na cultura do coração, o qual está enraizado na linhagem 

original 

 
O sétimo item é “Nossa família, como soberana de Cheon Il Guk, centrada no Amor Verdadeiro, 
jura realizar perfeitamente, através da vivência para servir os outros, o mundo da cultura do 
coração, que está conectado com a linhagem de sangue original.” 
 
Em nosso caminho de fé, o ponto mais importante é não manchar a linhagem original. Isso 
significa que seus descendentes não devem manchar a sua linhagem da mesma forma como 
fizeram Adão e Eva quando eles caíram. O mundo do coração de Deus, o mundo no céu, o 
mundo na terra, e o mundo do coração dos Verdadeiros Pais são todos um único mundo. Esse é o 
motivo pelo qual dizemos que nossa família jura “realizar perfeitamente o mundo da cultura do 
coração...” Este é nosso ideal. Não deve haver duas culturas, é apenas uma única. As culturas do 
mundo decaído são complexas e variadas. Sem estabelecer o mundo baseado na cultura do 
coração, não há como nos conectarmos ao céu em todos os níveis, do indivíduo até a família, 
tribo, povo, nação, mundo, e mundo espiritual. 
 
Sem esse coração, o indivíduo, a família e a tribo não podem estar conectados. Sem um mundo 
baseado na cultura do coração, não há como criarmos conexões desde o indivíduo até o cosmos. 
Assim, o mundo tem se movido para cima e para baixo em ziguezague, e esse é o motivo pelo 
qual não tem sido capaz de chegar ao destino final, mesmo após muitos milhares de anos. 
Contudo, no mundo baseado na cultura do coração, podemos alcançar esse destino rapidamente. 
Isto é possível somente através do amor verdadeiro. 
 
8. Aperfeiçoar a realidade da libertação e completa liberdade no Reino de Deus na terra e 

no céu 
 
O oitavo item é “Nossa família, como soberana do Cheon Il Guk, centrada no Amor Verdadeiro, 
jura realizar perfeitamente a esfera da libertação interna e externa do Reino de Deus na Terra e 
no Céu, através da Era do Completo Testamento, com fé absoluta, amor absoluto e obediência 
absoluta, pelo ideal da unidade em amor entre Deus e o homem.” 
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Em sua família, vocês devem trazer a família real à existência se tornando um casal onde cada 
um de vocês está unido em mente e corpo. Vocês devem saber que este é o ideal de Deus para a 
criação, o cumprimento da Era do Completo Testamento. A família onde o homem e a mulher 
estão unidos em amor verdadeiro é o início da realeza. Originalmente, a família de Adão deveria 
ser a família real. A partir daí, o rei da tribo, o rei do povo e o rei da nação emergiria. Então este 
reino teria continuado automaticamente até o eterno mundo espiritual. A partir da terra, ele teria 
sido conectado eternamente a esse reino. 
 
 As palavras “Era do Completo Testamento” se referem ao nosso avanço a uma nova era. É o 
tempo quando o mundo será unido, criando um mundo pacífico que começa com a família e 
progride para a tribo, povo, nação mundo e até para todo o céu e terra.  
 
Isso representa o todo; isso não está confinado à unidade familiar. Fomos capazes de entrar na 
Era do Completo Testamento somente depois de ultrapassarmos o nível do mundo e depois ir 
além do todo. Através da nova família que aperfeiçoa as Quatro Grandes Realidades do Coração 
e as Três Grandes Realezas, podemos ir além da realidade do mundo, e atingir o modelo 
requerido para a Era do Completo Testamento. Quando isso acontece, o mundo se tornará um 
único mundo unificado – o ideal do reino celeste de paz. 
 
Senhoras e senhores! Fé Absoluta, amor absoluto e obediência absoluta! Estes constituem o ideal 
de criação de Deus. Deus começou a criar todas as coisas baseado na fé absoluta. Ele iniciou Sua 
Criação para o benefício de Seus parceiros objeto de amor absoluto. Obediência Absoluta 
significa que não há nenhuma consciência do “eu.” É um estado de zero absoluto – completo 
nada.  
 
Quando Deus esvazia a Si Mesmo e retorna ao nada, um movimento circular natural e recíproco 
tem início. Porque você dá todas as coisas e não tem mais nada para dar, tudo retornará de volta 
para você. Essa é a origem da interação no universo e o princípio que tudo retorna de volta 
depois que você investe completamente. 
 
Por essa razão, você não deve insistir em sua própria maneira. Se o fizer, você pertencerá ao 
demônio. Você não deve deixar Satanás utilizar qualquer coisa que venha através de seus cinco 
sentidos físicos. Faça com que seus olhos, nariz, boca, pés e mãos sejam utilizados como se 
fossem de Deus.  
 
E tente viver sua vida baseada neste padrão de fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta! 
Deus sempre tem compaixão e ajuda essas pessoas. Quando esquecer de si mesmo, Deus poderá 
estar com você. 
 
Senhoras e senhores: Deus os criou como Seus parceiros absolutos de amor, investindo 
totalmente a Si mesmo. Ele os criou porque precisava de vocês como Seus genuínos parceiros 
objeto de amor. Sem ter uma forma substancial, tanto no mundo físico como no mundo 
espiritual, Deus era incapaz de se relacionar com Seus filhos. Esse é o motivo pelo qual Ele teve 
que adquirir uma forma física. Essa forma é a forma dos Verdadeiros Pais aperfeiçoados. 
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Deus queria parceiros objeto de amor na terra que Ele pudesse amar. Esse é o motivo pelo qual 
Ele começou Sua Criação. Deus criou a nós, seres humanos, como Seus absolutos parceiros 
objetos de amor, e nos garantiu a capacidade para a reprodução, para que pudéssemos viver pela 
eternidade através de nossos descendentes. Esta é a essência da Criação de Deus. 
 
O Propósito de criação é Deus e os seres humanos unidos em amor 
 
Deus é a raiz do amor, a raiz da vida, a raiz da linhagem e a raiz do Reino do Céu na terra e o 
Reino do Céu no céu. Se Adão e Eva não tivessem caído, Deus teria entrado em seus corações 
quando eles se casassem, e realizado uma unidade de amor com eles. Deus teria se tornado os 
Verdadeiros Pais verticais, e Adão e Eva teriam se tornado os Verdadeiros Pais horizontais. 
Teríamos nascido com a carne e o sangue destes dois tipos de pais. Nossa mente teria se tornado 
o ser vertical e nosso corpo o ser horizontal, e teríamos conduzido vidas baseadas em um único 
coração, um único corpo, uma única perspectiva e uma única harmonia. 
 
Dessa forma, devemos aperfeiçoar a unidade de nossa mente e nosso corpo alcançando unidade 
com Deus em amor, e assim, nos tornarmos Seus filhos e filhas. Uma vez que estamos em um 
relacionamento pai e filho, nos tornamos os príncipes e princesas de Deus. Podemos desfrutar 
um relacionamento pai e filho com Deus, e herdar todas as coisas a partir Dele. Quando nós, 
como Seus filhos, nos tornarmos esposos e esposas, e nos unimos totalmente baseados no amor 
verdadeiro, nos tornamos uma família que vive em atendimento a Deus. Essa família se torna 
uma base para a paz e para o ideal. Quando um homem e uma mulher, cada um sendo uma 
metade, se unem, eles formam a base através da qual cumprem o amor ideal de Deus como Seus 
parceiros. 
 
Em outras palavras, através da perfeição dos seres humanos como seres de valor infinito através 
do amor verdadeiro, Deus também aperfeiçoa o amor verdadeiro, e completa o mundo do ideal 
de criação onde Seu amor eterno e ideal habitam. 
 
No relacionamento entre Deus e a família de Adão, Deus deveria ser a primeira geração, Adão 
seria a segunda geração, e os filhos de Adão seriam a terceira geração. Deus estaria na posição 
de avô, Adão na posição de pai, e os filhos na posição de filhos e filhas. Dessa forma, quando as 
três gerações estão firmemente asseguradas em suas famílias, os avôs se colocam na posição de 
Deus em Seu reinado. 
 
Eles também estão nas posições de rei e rainha do mundo físico original e mundo espiritual 
original. Os pais se colocam na posição do rei e rainha centrais representando o atual Reino do 
Céu na terra. Os filhos, que representam o futuro, estão na posição de príncipes e princesas que 
herdam o Reino do Céu na terra e no céu. Dessa maneira, a família e o clã de Adão deviam viver 
como o clã real, tendo Deus como seu centro. Após suas vidas na terra, seus membros deviam ir 
para o céu e viver no mundo eterno. Esse é o propósito que estávamos destinados a cumprir.  
 
O céu é onde as pessoas vão depois de viver juntas na terra atendendo seus avôs que representam 
o céu, como se eles fossem Deus, e atendendo seus pais como os reis e rainhas do mundo atual, e 
amando seus filhos como os futuros príncipes e princesas. O céu é o único lugar onde os desejos, 
esperanças e felicidade das pessoas são cumpridos.  
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O oitavo item do Juramento da Família demonstra a maneira para vivermos no Reino do Céu na 
terra. Este é um caminho que é possível somente através de uma vida de fé absoluta, amor 
absoluto e obediência absoluta. No momento da criação, Deus investiu totalmente a Si mesmo 
com fé absoluta e amor absoluto baseado no padrão da obediência absoluta.    
 
A Consciência representa os três grandes parceiros sujeito 
 
Senhoras e senhores: a consciência vem primeiro e precede seus pais, seus professores e até 
mesmo Deus. Muitas pessoas não compreendem seu valor porque o corpo vem dominando a 
consciência. É assim que as coisas são nesse mundo decaído e hedonista – um mundo no qual 
muitos se concentram no prazer físico na diversão. Se dependemos somente do dinheiro, 
estaremos perdidos. Seremos carregados por relacionamentos irresponsáveis de amor que nos 
conduzirão para a ruína. 
 
Perdemos o amor verdadeiro que seria criado a partir da unidade de Deus e dos seres humanos 
em fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. As primeiras pessoas estavam destinadas a 
se tornarem perfeitas sem conhecer nada sobre a Queda. Elas deviam criar uma realidade de 
unidade com Deus. Mas tudo foi perdido. 
 
Esse é o motivo pelo qual devemos estabelecer a realidade da unidade de céu e terra. Devemos 
dissolver toda a tristeza que causamos a Deus por não termos feito isso. Sem liberar essa dor e 
sofrimento, não pode haver nenhuma liberação para Deus ou para os seres humanos. 
 
Interna e externamente, eu resolvi tudo isso. Esse é o motivo pelo qual chamo isto de perfeição 
da restauração. Esta é a conclusão da restauração. Isso é o que estou proclamando agora. É 
porque isto deve ser trazido a uma conclusão da forma correta. 
 
A Tradição do Céu é a Constituição de sua família 

 
Amados membros da família abençoada! A questão agora é como vocês protegerão a linhagem 
pura e verdadeira que receberam de Deus. A Queda ocorreu no Jardim do Éden, embora este 
fosse um lugar imaculado. Seguramente não será fácil proteger a linhagem pura neste mundo mal 
e corrupto de pecado. Assim, as pessoas nascidas nesse mundo pecaminoso, não importa quanto 
elas sofram, devem assumir responsabilidade para que os filhos das gerações futuras recebam e 
mantenham a Bênção do Matrimônio. É responsabilidade deles, criar um ambiente puro e 
imaculado que nunca será corrompido novamente. 
 
Consequentemente, suas famílias não devem ser famílias seculares imersas em velhos hábitos. 
Qual é a melhor maneira de viver pelo futuro? É educar corretamente seus descendentes. 
Também é essencial viver uma vida exemplar para o benefício de seus descendentes. A despeito 
das dificuldades durante o curso no deserto, o povo de Israel superou as sete tribos de Canaã. Da 
mesma forma, vocês também devem obter vitória em suas próprias batalhas, não importa quais 
dificuldades tenham que suportar. Os pais devem plantar a maneira do Céu, mesmo se morrerem 
fazendo isso. Se vocês vivem pela vontade do Céu e dos Verdadeiros Pais, seus filhos serão 
abençoados com fortuna celeste e naturalmente herdarão a tradição celeste. 
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O povo de Israel entrou na terra de Canaã, mas depois pereceram. Por quê? É porque eles 
certamente sucumbiram ao ambiente existente e adotaram os hábitos e costumes que 
prevaleciam. Os israelitas foram tentados pelo estilo de vida extravagante dos cananeus que 
comiam melhor e desfrutavam uma vida melhor do que a deles. Os israelitas acabaram desejando 
poder e começaram a substituir suas prioridades com riqueza e conhecimento. Eles até mesmo 
começaram a se casar com os gentis – contanto que eles fossem de famílias ricas. Dessa maneira, 
eles traíram o espírito da nação escolhida e acabaram perdendo a tradição celeste. 
 
As lições que aprendemos a partir do Juramento da Família vêm dos princípios universais e 
cósmicos, e não de qualquer forma de individualismo. Não devemos tentar evitar as várias 
dificuldades que enfrentamos em nossas vidas. Devemos corajosamente romper todas as 
circunstâncias e obter a vitória! Para fazer isso, nossas famílias devem estar armadas com a 
tradição do Juramento da Família. 
 
Entretanto, essa não é uma tarefa apenas para suas famílias, ou para uma única geração. Vocês 
devem estabelecer firme e solidamente a tradição celeste por ao menos três gerações. Vocês têm 
a missão de estabelecer uma linhagem que assegure a tradição do povo escolhido de geração em 
geração. 
 
Vocês devem expandir sua base de amor verdadeiro e unir os corações de todas as pessoas. 
Acendam uma vela, ofereçam incenso e orem para se tornarem famílias que possam unir os 
corações de todas as pessoas. Vivam e morram para criar um laço de amor verdadeiro com todas 
as pessoas e com céu e terra. Se você viver desta forma, Deus protegerá suas famílias através de 
todas as provações e tribulações. É o desejo de Deus plantar Suas sementes de amor em tais 
famílias. 
 
Senhoras e senhores: vocês todos devem estabelecer a tradição vitoriosa de uma família 
verdadeira e boa baseada no Juramento da Família. A vida que vocês conduzem nesta era 
revolucionária após a vinda do céu deve ser de um vencedor. A luz brilhante da era da Orla do 
Pacífico está iluminando seu caminho. Deus, a fonte de vida verdadeira, amor verdadeiro e 
linhagem verdadeira, está com vocês na terra natal da península coreana e por todo o mundo. Os 
Verdadeiros Pais, a quem Deus deu a Benção de valor eterno, também estão orientando a todos 
vocês em seu caminho. Estejam seguros de que não há nada que vocês não possam cumprir no 
caminho à frente! 
 
Que as bênçãos de Deus possam estar com vocês e suas famílias pela eternidade! 
 

Tradução: Marcos Alonso 
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